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ABSTRACT 

The research highlights some explanations on the status of Arabic grammar and its 

origin with the statement that Abu al-Aswad al-Duali was not the author of it. To 

develop the research presentation, the research discussion focuses on orientalists’ 

views toward Arabic language as well as the modern views among the Arabs also 

will be accounted. Therefore, based on consistent narratives and logical arguments 

by scholars indicated that there was no connection between Aristotle and Sibawayh. 

The statement had referred to the different concepts and terminologies usage in the 

both languages Arabic and Greek. The analysis which base on critical study as a 

method approach discovered the unbalance statements are still unable to defect the 

authenticity of great narrations and logical arguments of the clarity of Arabic 

grammar as a result of culture preservation as well as Quran understanding defense.      

Keywords: Arabic Grammar, Originality, Foreign Traditional Sources, Orientalist, 

Modern Scholars 

 
 ملخص

 بيان وضع  الححو العر  ونأعه و ومدص صعحة القون أن أأل ادسعود الدؤي ن يان واضع   يرنو هذا البحث إىل
الححو العر ، وأن العرب ععععععععععععععععع واة  القارا ابسععيوية ععععععععععععععععع  ضقوا مبادل اوه  عن   ه  و  روا يف وضعع  اوه  ألل ا  

 طرق إىل آراء املسععرأععروذ الذين رأوا أن الححو ادجحيب. فقد وام الباحث إبيراد الروايت وآراء العضماء يف هذا اجملان، و 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  4/7/2018 

Received in revised form 25/7/2017 

Accepted 18/9/2017 
Available online 15/10/2018 

Keywords: Arabic Grammar, 

Originality, Foreign Traditional 

Sources, Orientalist, Modern 
Scholars 



8, 2014, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 97 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

العر    ر ألل ا  ادجحيب ومن  بعه  يف هذه الحظرا من العرب احملد ذ، مث بذن أن أووان املسرأروذ ن  ق  عضى رواية  
ية صعععضة بذ او أرسعععطو اثبرة وحجة محطقية وإمنا الروايت القدمية واحلديثة يف ال ا  العر  واليوانين  ؤيد أهنا ن  ان أ

واو سعيبويو، مما ترض  ةبيعة م  لةة يف  حاون املااهي  واملطعطضحات. وعضيو وام الباحث بعد السعرد الرارلب لبع   
الروايت وابراء، برحضيضها ونقدها حىت يربذ حقيقة اف اضععات املسععرأععروذ ومن أدىل بدلوه من العرب احملد ذ يف هذا 

  ر الححو العر  ألل ا  ادجحيب، فقد  وصععضحا إىل أن هذه ارتف اضععات رت  روى عضى مسععروص املضععمار، ومدص صععحة 
الروايت املو ووة واحلجج املحطقية اليت  ثبت أن الححو العر  نأعه يف بيةة عربية آسعيوية، حلاجة اورضعرها فرول العرب 

 ، وحاظ القرآن الارمي من سوء الاه . رتنرأار الضحن يف اجملرم ، وحاجة  عض  الضةة لضحاةقذ بة ها

 الححو العر ، ادصالة، ال ا  ادجحيب، ارتسرأراق، احملد ون  كلمات مفتاحية:

 

 مقدمة
مان العرب محذ القدمي شعععععععععععععديدت العحاية بضةره ، ومان ج  اهرمامه  عضى الذامرا، فاان الأععععععععععععععر ديواهن ،  
حياظون بو أخباره  ونوادره  وحامه . ومان من شععدا عحايره  أللضةة يريه  سععالمة الحطن واحل الضحن يف الاالم، 

، 1دن أورأ فُهْسِقط أحلُّ إيَّ من أن أورأ فهحلنو عععععععع فاعرربوا الضحن هجحة لضأري ، ومان يقون أبو بار عععععععع رضب   عح
ْيُل. مما مان يوافل عبد املضك بن مروان عضى لةرو وحيرص أرت يق  يف الضحن " ََ إِلَْيَك الأععععععععععَّ َر ِويَ  لَِعْبِد اْلَمِضِك: َأسععععععععععْ

رضب   عحو عععععع أحد ورت و بضرب ما بو يف الضحن الذت  ، وود أمر عمر عععععع  2"فَعَقاَن: َشيعََّبِ  اْر َِقاُء اْلَمَحاِبِر َوَخْوُل الضَّْحنِ 
ْرَداِء ، هذا وود أمر الحيب ع صضى   عضيو وسض  ع الطحابة أن يعضموا أخاه  حيحما وو  يف الضحن "3وو  فيو َعْن َأِ  الدَّ

ضََّ  َرُجاًل  ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععَ َ  الحَّيبُّ صععععَ ََِ ُ َعْحُو، وَاَن:  َب اعَّ ُدوا َرضععععِ ضََّ : أَْرشععععِ ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععَ وُن اعَِّ صععععَ  وَعرَأَ فَعَضَحَن فَعَقاَن َرسععععُ
 .4"َأَخاُم ْ 

فحيحما  وسععععععععت داترا الاروحات اإلسعععععععالمية، وانرأعععععععر العرب يف البالد املاروحة ودخضت شععععععععوب  رضاة يف 
يف الدين، و عض  الضةة العربية، مثر الضحن يف أوسععا    اإلسععالم، وااهت وفود من ادعاج  إىل اجلزيرا العربية بةية الراقو

اجملرم  اإلسالمب اجلديد سواء من العرب أو العج ، فيااد جيرم  م  الروايت اليت  حق  سبل وض  الححو إىل فهور  
  الضحن يف العربيععة، وهععذا رت يحععايف مععا  هععل إليععو أبو حيععان الروحيععدت من أن عالمععات اإلعراب مععانععت لضمرعضمذ من

 

 . 341، ص2م(، ج1998، 1، يقين: فؤاد عضب املحطور، )ب وت: دار الارل العضمية،   املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاجالن الدين السيوةب،     1
 . 533، ص3م(، ج1997، 1، يقين: عمر عبد السالم الردمرت، )ب وت: دار الارل العضمية،  الكامل يف التاريخابن اد  ،     2
 . 10، ص2، د ت(، ج4، )القاهرا: اهليةة املطرية العامة لضاراب،  اخلصائصانظر: ابن ج ،     3
 . 477، ص2م(، ج1990، العضمية الارل دار، )ب وت: عطا القادر عبد مططاى، يقين: الصحيحني على املستدرك، احلام    عبد أبو    4
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، ومما يعض  6ويؤيده ابن ج  يف "اخلطععات " يف  عرياو لضححو 5العج  واملحطقيذ لريسعع   عض  الضةة واخرطععار وواعده 
ابن خضدون أن الاسعاد يف مضاة الضسعان ود  عدص إىل العرب حيحما ابرعدوا عن بيةره  وخالطوا العج ، فاان محه  أن  

فعضيو، أهن  وضععععوا الححو حيحما أحسعععوا خطرا  7ضيها سعععاتر أنوَا الاالم،اسعععرحبطوا من يارت مالمه  ووانذ يقيسعععون ع
عضى فه  القرآن والسععععحة، فاان وضعععع  القواعد حاظا عضى سععععالمة الضةة و رضععععا لرعض  الحاةقذ بة ها لةال يسععععرت هذا 

 الاساد إىل مراب   وسحة رسولو ويق  املسمون يف سوء فه  فيهما.
وايت الواردا يف مرعععل ال ا  جيعععد ةعحعععا عضى لةعععات أهععع  السععععععععععععععواحععع  مل عععالطره   والعععذت ميعن الحظر يف الر 
،    أن وبات  العرب حافظت عضى سعععععععالمة الضةة يف بيةرها، حىت مثر ادجانل يف 8ادجانل يف ادسعععععععاار والرجارات

مضما  وسعت داترا الاروحات  اجملرم  اإلسالمب وفهرت مالمح الضحن يف عهد الرسون عع صضى   عضيو وسض  عع وانرأر  
واخرضط ادعاج  أللعرب يف البالد املاروحة، إرت أن اخلول عضى العربية ن يان السعععععععبل الوحيد الذت جعضه  يربادرون 
يف وضعععععع  الححو وإمنا خوفه  عضى فسععععععاد الاه  يف القرآن وأحاامو جعضه  يهرعون إىل  دارأ ادمر، وما أدص إليو من  

ي يف وض  نقط القرآن يثبت أن نأوء الححو العر  مان خلدمة القرآن الارمي، فعع"الححو إ ن نأه عم  أ  ادسود الدؤ 
"لاه " القرآن، وفرق مب  بذ عض  يسعععى "لاه " الح  وعض  يسعععى "حلاظو" من الضحن، ولو مانت الةاية محو حاظ  

وت، وحماولة "الاه " هذه هب اليت حددت  الح  من الضحن ملا أنرج العرب هذه الثروا الضععععععععع مة يف يان الدر  الحح
مسعععععععععار املحهج دهنا ربطت در  الححو با  احملاورتت ادخرص اليت  سععععععععععى إىل فه  الح ، من مث ف ن دراسعععععععععة محهج 

. فالذت  9الححو عحد العرب رت  اون صعععععحيحة إرت م  ا طعععععاهلا بدراسعععععة العضوم العربية ادخرص والاصعععععة الاقو والاالم"
روايت هو أن ادخطاء الضةوية اليت فأععععععععععععععت بذ العرب والعج ، وحاجة العج  إىل  عض  الضةة العربية، يربذ من هذه ال

وضععععرورا فه  القرآن الارمي وأحاامو هب اليت جعضت القوم عضى ارتجرهاد يف وضعععع  وواعد العربية، ورت لاى عضى أحد  
 الباعث الدي  يف م  هذا. 

ت وضععععععع  وواعد العربيةط وه  اةض  العرب عضى آداب املض  ادخرص أم  وهحا سعععععععؤان يربادر إىل الذهن، من الذ 
 

  البعيد، وجيمعوا "فهما الرف  والحطل واخلا  واجلزم واإلد ام واإلمالة وأشباه  لك، فهلقاب وضعها الححويون لضمرعضمذ من العج  واملحطقيذ، ليقربوا هل     5
، 2م(، ج1965، يقين: إبراهي  الايالين، )دمأن: ماربة أةضس،  البصائر والذخائريان عضب بن حممد بن العبا ،  الروحيدت، أبو حالأريت"  

 .67ص 
بية أهضها "انرحاء َت مالم العرب يف  طرفو من إعراب و  ه، مالرثحية واجلم  والرحق  والراس  واإلضافة و    لك، ليضحن من ليس من أه  العر     6

 . 35، ص1، ج اخلصائصابن ج ، أبو الارح عثمان،  الاطاحة"يف 
، 3، د.ت(، ج3، يقين: عضب عبد الواحد وايف، )القاهرا: دار هنضة مطر لضطب  والحأر،  ابن خلدون مقدمة، عبد الرمحن بن حممد بن خضدون     7

 . 1266ع1265ص
 . 7م(، ص 1980الاالح، ، )الاويت: ماربة من اتريخ النحوسعيد ادفةاين،     8
 .  10م(، ص1988، )دروس يف املذاهب النحويةعبده الراجحب،     9
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اسرحبطوا وواعدها من لةره  دون   ر ألل ا  ادجحيبط فضحا أن نراج  مرل الطبقات وروايت العضماء الثقات يف وض   
 العربية.الححو العر ، وأون من وام بو، فيرطضل ادمر أن نسرد روايت حىت يظهر لحا مياية بدء وواعد  

 

 أتدب املسلمني األوائل يف نسبة العلوم
روص لحا مرل ال ا  روايت شععععىت يف بداية وضعععع  الححو العر ،  ااد  ححطععععر عضى نسععععبة وضعععععو عضى رج  
 واحد وهو أبو ادسود الدؤي، الضه  إرت ما ورد عحد ادنبارت يف نسبة الححو إىل عضب ع رضب   عحو ع، وأما الروايت:

أون من  هعععععععع( يف مرابو ةبقات فحون الأعراء أن "232هذه الروايت ما يحقضو ابن سالم اجلمحب )ت فهودم 
ِبيضَها َووضع  وياسعها أَبُو اْدسعود الدؤي َفوضع  أَلب اْلَااِع  َواْلَمْاُعون بِِو واملضعال   ... أسعس اْلَعَربيَّة َوفرح أَلََا وأهنج سعَ

،  هل إليو 11هعععععععع( د  ادسود بوض  العربية276. مما أ عن ابن وريبة )ت  10" وحرول الرنْف  َوالحنطل واجلر واجلزم
مما  مر   13هععع( روايت  حسل وض  الححو إىل أ  ادسود.328)ت   12هععع(، وأورد أبو بار ادنبارت285املربد )ت 

ر البطرا بعد ابن عبا  ع هعععع( مالما عن صضرو ألخلضياة عضب عععع رضب   عحو عععع و وليرو أم356أبو الارج ادصاهاين )ت 
( يف مرابو ةبقات  هععععععععع  379وود  مر الزبيدت )ت  14رضب   عحو ععععععععع ويذمر أنو ادص  يف بحاء الححو وعقد أصولو.

أوَن َمن أصععععععَّ   لك وأعم  فاره فيو، أبو ادسععععععود فان بن عمرو الدُّؤيُّ، ونطععععععر بن عاصعععععع ، "الححويذ والضةويذ أن 
ضوا لو أصععورًت  فذمروا عوام  الرَّْف  والحطععل واخلا  واجلزم، ووضعععوا  وعبد الرمحن بن  ُهْرمز. فوضعععوا لضححو أبواأًل، وأصععَّ

ومما يؤيد نسعبة   .15"واملاعون والرعجل واملضعال. ومان د  ادسعود يف  لك فضع  السعبن وشعرل الرقدم ألب الااع 
لاهرست أنو رأص وريقات الط حيىي بن يعمر  دن عضى هععععععععععععععع( يف ا438الوض  إىل أ  ادسود ما روص ابن الحدمي )ت  

 

 . 12، ص1، يقين: حممود حممد شامر، )القاهرا: مطبعة املدين(، ج طبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     10
 . 434م(، ص1992، 2مة لضاراب،  ، يقين:  روت عااشة، )القاهرا: اهليةة املطرية العا املعارفابن وريبة،     11
ني   أبو بار حممد بن أ  حممد القاس  بن حممد بن بأار بن احلسن بن بيان بن َاعة ابن فروا بن وطن بن دعامة ادنبارت الححوت صاحل الرطا    12

أه  السحة، وصح  مربا مث ا يف عضوم يف الححو واددب  مان عالمة وورو يف ابداب وأمثر الحا  حاظا هلا، ومان صدووا  قة ديحا خ ا من 
،  وفيات األعيان)ابن خضاان،  ( والوو  وارتبرداء والرد عضى من خال  مطح  العامة ومراب الزاهر.2القرآن و ريل احلديث واملأا  )

 .(341، ص 4م(، ج1971، 1يقين: إحسان عبا ، )ب وت: دار صادر،  
وان: أون   ن: حد حا حيان بن بأر وان: حد حا حيىي بن آدم عن أ  بار بن عياش عن عاص  بن أ  الحجودوحد   أ  وان: حد حا عمر بن شبة وا"     13

الروزت وان: َعت أأل عبيدا معمر بن املثىن يقون:   وحد   أ  وان: حد حا عمر بن شبة وان: وحد  ...  من وض  الححو أبو ادسود الدؤي
 الدين  حميب، يقين: واالبتداء الوقف إيضاح ، ادنبارت بار أبو بأار بن حممد بن القاس  بن حممد ." أون من وض  الححو أبو ادسود الدؤي 

 . 44ع39، ص 1م(، ج1971، العربية الضةة يم  مطبوعات ، )دمأن: رمضان  الرمحن عبد
 . 348و 346، ص12ت(، ج، د 2، يقين: َ  جابر، )ب وت: دار الاار،  األغاين، ادصاهاين  الارج بوأانظر:     14
 . 11، ص1(، ج2،  املعارل دار، )القاهرا: إبراهي  الاض  أبو حممد: ، يقينطبقات النحويني واللغويني، الزبيدت احلسن بن حممد    15
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 16أن الححو عن أ  ادسود ولاحها ضاعت بضيَا صاحبها.
( يعذمر يف مرعابعو "نزهعة ادلبعاء يف ةبقعات اددألء" روايت  577وأمعا أبو الربمعات ممعان العدين ادنبعارت )ت 

 رضعععب   عحووضععع  الححو إىل عمر بن اخلطاب    رضاة عن اهرمام ورتا أمور املسعععضمذ بوضععع  الححو  محها ما يحسعععل
ضََّ  فهورأه رج  سععععععورا حيحما ودم أعرا  إىل املديحة ووان: " ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععععَ من يقرت  شععععععيةاً مما أنزن   عضى حممد صععععععَ

لو! إن يان   برل من  ألجلر، فقان ادعرا : أو ود برل   من رسععو  ،براءا، فقان: أن   برتٌء من املأععرمذ ورسععولِو
رسععولو فهان أبرأ محو! فبضع عمر رضععب   عحو مقالة ادعرا ، فدعاه فقان: ي أعرا ، أ ربأ من رسععون  ! فقان: ي أم   

سعععععورا براءا، فقان: أن   برتٌء من   املؤمحذ، إين ودمت املديحة، ورت عض  ي أللقرآن، فسعععععهلت من يقرت ، فهورأين هذا
مذ ورسععولِو، فقضت: أو ود برل    عاىل من رسععولو! إن يان برل من رسععولو، فهان أبرأ محو. فقان لو عمر رضععب املأععر 

فقعان  ،  عحعو: ليس هاعذا ي أعرا ، فقعان: مي  هب ي أم  املؤمحذط فقعان: أن   برتٌء من املأععععععععععععععرمذ ورسععععععععععععععولُعوُ 
محو. فهمر عمر رضععععععععععععععب   عحو أرت يقرل القرآن إرت عانٌ أللضةة، وأمر أأل ادعرا : وأان و  أبرأ ممن برل   ورسععععععععععععععولو 

َ  أعرابياً يقرأ: "رت أيُمُضو إرت اخلاةةذ" فوض     حيحمارضب   عحو  ومحها ما يحسل إىل عضب    ادسود أن يض  الححو.
  لضعرب أضعععع   أن   يو أن أي ن لو "ومحها يحسععععل وضعععع  هذا العض  إىل أ  ادسععععود وهو الذت أ  عضى زيد بن أب  الححو.

أون من   وهحاأ من يرص أن  أن أون من وضعع  الححو عبد الرمحن بن هرمز ادعرج.. ومحها ما يرص مالمه   بو يعرفون  ما
أن أون من وضععع  الححو عضب بن أ  ةالل رضعععب وعيضو يرص أبو الربمات ادنبارت  .17"وضععع  الححو نطعععر بن عاصععع 

من عضب بن أ  ةالل رضععب يطععرح أنو أخذ حدوده   عحو  دن الروايت مضها  سععحد إىل أ  ادسععود، وأبو ادسععود 
ووان أبو عضب القاين: حد حا أبو إسععحاق الزجاج،    هععععععععععععععععع( يحق : "852مما أن ابن حجر العسععقالين )ت   .18  عحو

من وضععع  العربية ونقط املطعععاح  أبو ادسعععود، وود سعععة  أبو ادسعععود عمنن هنج لو  لعبا  املربد، وان: أونحد حا أبو ا
م  أن الروايت مضها  حسععععععععل وضعععععععع  الححو العر  إىل أ  ادسععععععععود  .19"الطرين، فقان:  ضقيرو عن عضب بن أ  ةالل

 الدؤي، إرت أن الدمرور شووب ضي  لو رأت آخر.
ضعي  إىل أن هذا رت يوافن وةبات  ادشعياء، و هل إىل أن الروايت ود ت  ضايقها عضى  هل الدمرور شعووب 

يد الأعععععيعة، ويقون: "ةبات  ادشعععععياء  حاب أن ياون ود وضععععع   لك، وناس الرواية السعععععالاة وما أشعععععبهها من الروايت 
رت يُعق  أن  طعععدر عن عضب بن  يم  يف  ضعععاعياها ما يقط  ألنرحاهلا ملا جيرت فيها من  عرياات و قسعععيمات محطقية

 

 . 63م(، ص1997، 2،  املعرفة دار، )ب وت: رمضان  إبراهي ، يقين: الفهرستابن الحدمي، انظر:     16
 .21ع19صم(، 1985، املحار ماربة، )ادردن: السامراتب  إبراهي ، يقين: نزهة األلباء يف طبقات األدابءابن ادنبارت،     17

 . 22ع21، ص نزهة األلباءابن ادنبارت،     18
، 1)ب وت: دار الارل العضمية،  ، معوض حممد وعضى املوجود عبد أمحد عادن، يقين: اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر العسقالنی،     19

 . 456ع455، ص 3هع(، ج 1415
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أ  ةالل أو عن أحد من معاصععععريو، ولع  الأععععيعة ه  الذين اضوه هذا الوضعععع  القدمي لضححو الذت رت يران يف شععععبء 
، ويظهر أن اضه  إيه وضععععععععععععَ  الححو ودمي، إ   د ابن الحدمي يقون: إنو رأص عحد 20وأولية هذا العض  ونأععععععععععععه و ادوىل"

لضهجرا وفيهعا مالم يف الاعاعع   129أوراق عن أ  ادسععععععععععععععود مربهعا حيىي بن يعمر املرو  سععععععععععععععحعة بع  الوراوذ أربععة 
. واعررب شععععووب ضععععي  هذا من عبث الرواا الوضععععاعذ املرزيدين، "فظن بع  الرواا أنو وضعععع  الححو، وهو 21واملاعون"

د بن أبيو أو ابحو عبيد   .. ومان هذا إمنا وضععععع  أون نقط حيرنر حرمات أواخر الاضمات يف القرآن الارمي أمر من زي
الطعععععععحي  اخلط  الذت َب ألسععععععع  رسععععععع  العربية سعععععععببا يف أن لرضط ادمر فيما بعد عضى الرواا فرظن ةاتاة محه  أن أأل 

.  22ادسععععععععود رسعععععععع  الححو وشععععععععيةا من أبوابو، وهو إمنا رسعععععععع  إعراب القرآن الارمي عن ةرين نْقط أواخر الاضمات فيو"
  رت يرص هذه الروايت مافية أن نعررب أأل ادسعععود واضععع  عض  الححو، وإمنا هو وضععع  نقط اإلعراب عضى فأعععووب ضعععي

 لضهجرا أون اوت. 117أحرل القرآن الارمي. ويعررب أأل إسحاق احلضرمب املرو  سحة  
ون أن حيرعذت  ممعا يقون فؤاد ححعا  رزت "ولعع  ممعا يرحعا  وةبيععة ادمور أن جيبء هعذا العمع  ةارا واحعدا د

. وليسعععععععت نأعععععععها الححو العر  ةارا واحدا، وإ ا 23نظ ا لو يف لةة أخرص مانت ود سعععععععبقت العرب إىل  دوين اوها"
أمعحا الحظر يف بدايت الححو لدص أ  ادسععععععود الدؤي من نقط املطععععععح  والذت  بعو ببع  وواعد العربية مما يذمره  

اعون وجر املضعععال، مث ما مان من جهود  المذا أ  ادسعععود، وما وام ابن سعععالم اجلمحب وهو رف  الااع  ونطعععل امل
بو ابن أ  إسععععحاق حىت وصععععضحا إىل اخلضي  وسععععيبويو، فام  الطععععرح باراب سععععيبويو بعد ورن من الزمان وني . وليس 

من  مما فن الدمرور شععععععووب ضععععععي  ابن أ  إسععععععحاق أون اوت، فا  مان دويقا ابن سععععععالم اجلمحب حذ وان أون 
ِبيضَها َووضعععع  وياسععععها أَبُو اْدسععععود الدؤيأ  أون من بعج الحَّْحو َومد اْلقَيا  والعض ، و 24سععععس اْلَعَربيَّة َوفرح أَلََا وأهنج سععععَ

. ومما وان أبو ةيل الضةوت عن ابن أ  إسعععععحاق: "هو أعض  أه  البطعععععرا،  25هو عبد   بن أ  إسعععععحاق احلضعععععرمب
. فرأت شعععععووب ضعععععي  لال  ما وصععععع  26  يف اهلمز حىت عم  فيو مراأل مما أماله"وأعقضه ، فرَن الححو، وواسعععععو و اضن 

   27إليحا من الروايت، مما يحاو  ةبات  ادمور!، فاي  فَر الححو ما ن  ان ادصون ود وضعتط

 

 . 14م(، ص1968، 5، )القاهرا: دار املعارل،  املدارس النحويةشووب ضي ،     20
 . 15، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     21

 . 16، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     22
 . 110م(، ص1969لارل، ، )ب وت: دار ايف أصول اللغة والنحوفؤاد ححا  رزت،     23

 . 12، ص1، جطبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     24
 . 14، ص1، جطبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     25
 . 12، صمراتب النحوينيأبو ةيل الضةوت،     26
 وما بعدها.  41م(، ص1993، 1الاار الضبحاين،  ، )ب وت: دار تطور النحو العريب: يف مدرسيت البصرة والكوفة ةالن عالمة، انظر:     27
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وإن ن  ان العرب ود عرفت محطن ادرسععععععطو إرت أهن  مانوا ود وصععععععضوا يف معرفة لةره  درجة مرمووة وفقهوها  
ود ار قوا يف أشععععاره  وخطبه  و اححوا يف أسعععاليل بياهن ، مما وواوا عضى من ااوز عن حدوده  وما  واضععععوا عضيو، و 

ويدن عضى هذا ما وصعضحا من نقد الأععر يف سعوق عااغ و  ه من ادمامن، سعواء مان من حماممة الحابةة يف الأععراء 
  إليحا من أخبار امرل القيس وةرفة وُعدت ووس بن سعععععععععاعدا  أو ما وصععععععععع  28الثال ة، أو اإلوواء الذت وو  يف شععععععععععره،

. فض  يان وصععععععععععععععوهل  إىل فه  لةره  فجعها وإمنعا مر عضى مراحع  مرععددا  29والحعابةعة وأميعة ولبيعد وعمرو بن أمحر و  ه 
رمي، فاان  حىت وص  إىل أيم أ  ادسود وود بدأ الضحن يحرأر يف أوسا  اجملرم  اإلسالمب ويسرت إىل لةة القرآن الا

محه  أن أسععرعوا إىل  دارأ ادمر، وود انربو إليو ورتا ادمور أمثان عمر بن اخلطاب رضععب   عحو وعضب بن أ  ةالل  
رضععععععععب   عحو وزيد بن أبيو عضى اخرالل الروايت، ومان عم  أ  ادسععععععععود نريجة ةبيعية هلذا ادمر، وهو من القرناء 

 .30"إين دجد لِضَّحن َ َمرَاً َمَةمر الضح رها ونثرها يقون عن ناسو: "ومن أعرل أه  زمانو أللضةة، شع
وهلذا نؤيد رأت الدمرور عبد الرمحن احلاج صععععععععا  "أن ما نسععععععععل د  ادسععععععععود من القواعد ادولية اليت ت   

و ادسعععععععود الوفات  الححوية الثال  ادسعععععععاسعععععععية وعالما ا من الحقط هو صعععععععحيح، ون  بن حربا عضى ورق فقد فرح أب
بعذلعك البعاب لضحظر املرواصعععععععععععععع  يف الح  القرآين ورت ميان أن ياون ادمر إرت هاعذا. ووعد امععت، بععد  لعك، الحرعاتج 
بسععرعة عجيبة، يدن عضى  لك هذا املسععروص العاي الذت  رطعع  بو أووان ابن أ  إسععحاق وأ  عمرو خاصععة. ورت بد 

هلذين العضمذ ععععععععععععع ود وطعوا أشواةا بعيدا يف يضي  الضةة العربية من   إ ن أن ياون  الميذ أ  ادسود ععععععععععععع ومانوا شيوخا
إىل زمان وفاا  ضميذه نطععععر بن عاصعععع  يف عام   69خالن اسععععرحباةه  ل صععععون وحطعععع   لك يف مدا وطعععع ا ما وب  )

90")31 . 
وبعد هذا السعععرد الرارلب لضروايت، نرص أنو مان من  واضععع  املسعععضمذ ادوات  أهن  مضما  عضموا حرفا من أحد  
اعرربوه شي ا ومعضما هل ، فاي  أ  ادسود وهو يرص يف عضب عععععععععععع رضب   عحو عععععععععععع منو جا حيرذص بو، وود أخذ عحو 

عحو ععععععععع هو الذت أرشده يف بع  جوانل الححو مما ورد يف القراءا وروص عحو. فال نسربعد أن ياون عضب ععععععععع رضب    
 الرواية، وهو نسل إليو حببو وورتتو لو،  دأل و واضعا محو.

ومبا أن أ ضبية الروايت  أع  إىل أولية أ  ادسعود بوضع  الححو ونقط املطعح ، نرجح أنو هو أون من وضع   
 

 . 332و 96، ص1هع(، ج1423، )القاهرا: دار احلديث، الشعر والشعراءانظر: ابن وريبة،     28
 وما بعدها.  58(، ص1992، 1، )ب وت: دار الاار الضبحاين،  نشأة النحو العريب: يف مدرسيت البصرة والكوفة انظر: ةالن عالمة،     29
 يم   مطبوعات، )دمأن: رمضان  الرمحن عبد الدين حميب، يقين: واالبتداء الوقف إيضاح ، ادنبارت بار أبو بأار بن حممد بن القاس  بن دحمم    30

، إبراهي  الاض  أبو حممدو  البجاوت حممد عضب، يقين: واألثر احلديث  غريب يف الفائق. والز أرت، 31، ص 1م(، ج 1971، العربية  الضةة
 . 145، ص3ج (،2)لبحان: دار املعرفة،  

 . 20م(، ص2012، )اجلزاتر: موف  لضحأر، منطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     31
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ورد يف رواية ابن الحدمي، وود أخذ عحو: عحبسة الاي ، الححو العر  وصحيارو ععععع بة  الحظر عن حجمو ععععع ضاعت مما 
 32حيىي بن يعمر، ميمون ادورن، ونطر بن عاص ، وعبد الرمحن بن هرمز وعطاء بن أ  ادسود.

 تشكيك املستشرقني أبصالة النحو العريب

الضةة واددب وأصحاب  هذا الذت  مرانه يرعضن بارل الطبقات واملطادر الرارلية لدص املسضمذ نقضو عضماء 
الطبقعات العذين اعرحوا حبيعاا العضمعاء العذين أسععععععععععععععهموا يف بعدايت العضوم وأبعدعوا ببحعات فاره  يف خعدمعة العدين اجلعديعد 

 وحاظ القرآن الارمي من الضحن فيو وحسن  عض  الضةة العربية سبيال وحيدا لاه  القرآن والراقو يف الدين.

حوا بدراسععععة العضوم لدص املسععععضمذ وجاءوا يف ووت مرهخر يردارسععععون الضةة  وأما نار من املسععععرأععععروذ الذين اعر
العربية ويحبأعععععععععععععون مرل ال ا  العر  ليجدوا ما يعيحه  عضى أفااره  ااه اإلسعععععععععععععالم الذت مانوا يظحون أنو  ضاين من  

ة واملانوية و  ها من اددين  الديانت السعابقة سعواء مانت دينة َاوية ماليهودية واملسعيحية أو دينة وضععية مالزردشعري
 الساتدا آنذاأ.

فحظر بعضعععععععه  إىل ال ا  اإلسعععععععالمب عضى أنو مهخو  من الثقافات ادجحبية، وعضيو فضيس عجيبا أن جاء يف 
. و موجز داترا املعارل اإلسععععععالمية" يطععععععدق هذا عضى القون  " يف  رمجة أ  ادسععععععود الدؤي "أن بع  أشعععععععاره موضععععععَو

وابرَد   ، وهو أن أأل ادسعععود أون من وضععع  وواعد الححو العر تعو بع  فقهاء لةة املذهل البطعععر اخ   تالأعععات  الذ 
وأما القون ألنرحان الأععععععععععععر ود نووا يف مرل ال ا  ودميا وحبث حبثا دويقا حىت أمعن الحظر فيو   .33"ضعععععععععععبط القرآن 

ال عن إ بات وجود هذا الحَو من  عضماء أجالء أمثان ابن سعععععععععععالم اجلمحب يف مرابو "ةبقات فحون الأععععععععععععراء" فضععععععععععع 
. فوجود شععععععععر موضعععععععَو  34الأععععععععر، بذن العض  اليت جعضره  يحرحضون الأععععععععر مما عرنل اددوات اليت  عذ عضى معرفرو

محسععوب إىل شععاعر رت يثبت عدم شععاعريرو. ف ن مان د  ادسععود شعععر محرح  رت يدن عضى أنو ن يان أون من وضعع   
بعد ما  د هذا احلج  الاب  من الروايت الطععععععععحيحة  سععععععععج  أوليرو يف هذا اجملان، رت   العربية وابرَد ضععععععععبط القرآن،

 سيما أن ابن السالم اجلمحب يذمر أنو أون من أسس العربية، وهو أدرص أه  زمانو أللأعر املححون.
دحيان ومبقرضعاها  ومما ورد من أووان املسعرأعروذ وون الارد فون مرمير: "وهحاأ رواية يرحاوضها الحا  يف أ ضل ا

مان  سعععععععرب الاسعععععععاد إىل الضةة العربية يف البطعععععععرا هو السعععععععبل يف ضعععععععرورا وضععععععع  وواعد لضححو إلنقا  الضةة العربية من  

 

، )القاهرا: دار إبراهي  الاض  أبو حممد، يقين: أنباه الرواة على أنباه النحاة. ومجان الدين القاطب، 22ع19، صنزهة األلباءانظر: ابن ادنبارت،     32
 . 337، ص3ع ج 380، ص2ع ج41، ص 1م(، ج1982، 1الاار العر ، ب وت: مؤسسة الارل الثقافية،  

،  1م(، ج 1998، )الاارت لإلبدَا الأاروة مرمز، اإلسالمية املعارف دائرة موجز، هارمتان . ر ألسيت،. ر أرنولد،. و. ت هو سما،. ت. م    33
 . 290ص

 ، مقدمة الاراب. طبقات فحول الشعراءانظر: ابن سالم اجلمحب،     34
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ارتضعععمحالن والاسعععاد يف املسعععرقب . ورت حاجة بحا هحا إىل القون أن هذه الرواية رت يعونن عضيها إةالوا ورت أسعععا  هلا، 
َعا هؤرتء ادجعانعل لرعض  فعالححو العر  من وضعععععععععععععع  ادجعانع  ل من ابراميذ والار ، ووعد أوجعد عو احلعاجعة اليت أحس 

الارعابعة العربيعة، ووراءا الضةعة العربيعة عضى وجعو صععععععععععععععحيح، وعضى ادخ     العرب العذين أرادوا أن يارسععععععععععععععوا حيعا    
الثقعافعات املوجودا آنعذاأ،  . فهعذا الرجع  يريعد أن يرف  معا جعاء بعو القرآن ويعرربه  ضايقعا من35لضعدراسعععععععععععععععات العضميعة"

ويقون عن وطعة املعراج "أهنا نسعجت عضى محوان إحدص ادسعاة  املسعيحية اخلاصعة برحضة الحيب أشععيا إىل السعماء اليت 
. فمقالرو  دل إىل إ بات أن ما جاء بو العرب ليس إرت  ضايقا من 36فهرت يف عهد اضععععععععععععطهاد ن ون لضمسععععععععععععيحذ"

ن يرف  ما يثبت اإلبدَا لدص املسععععععععععضمذ العرب. ومما يث  الدهأععععععععععة متجيد امل ج  العر   الثقافات ادجحبية، فطبعب أ
عضيو واعرباره منو جا لطالب العربية ليحرهجوا هنجو، "ولاب يرص فيو ةالب اتريخ املسععععععععععععععضمذ منو جا ل حبا  العضمية  

مىت أصععبح الرأععايك   فال ندرت 37ة محرجة"الدويقة اليت جيدر َ  أن حيذوا حذوها إ ا أرادوا خدمة العض  خدمة صععادو
يف الروايت ومرل ال ا  خدمة صععععععععععععادوة محرجة! ومي  هذه الروايت رت  عون عضيها ومالمو معون عضيو اثبتط! وإن  

 مان يعوزه دلي  محطقب وشاهد عضمب البرة.
اةمةحانو لضروايت الواردا وود أعرب يوهان فك يف مرابو "دراسععات يف الضةة والضهجات وادسععاليل" عن عدم 

، ووصعععع  مارن برومضمان أيضععععا بداية وضعععع  الححو عضى يد أ  ادسععععود الدؤي والروايت الواردا فيها  38يف هذا الأععععهن 
ألدساة ، وما يروص عن  الميذ أ  ادسود الدؤي يعرربه  امضا، ويرص بداية الححو م  ةبقة أسا ذا اخلضي  وسيبويو، 

عمر الثقاب. وما جاء عن أ  ادسعععود يعرربه أسعععاة  رت يعون عضيها، ورت يسععععو الرد عضى ما جاء    بداية من عيسعععى بن
هععع( حيث مان يبحث يف مسات  الححو، ومان لو عالوة م  أ  مسض  مؤدب عبد املضك بن 188عن معا  بن مسض  )

ضى شععععبء، ف منا يدن عضى  رب  الروايت مروان وود مان يهجو الححويذ رتشععععرةاهل  بضةات الزنج والروم. ف ن دن هذا ع
اليت  ؤيد فاره ومبرةاه، ومهنو يريد أن يؤسعععععععس لحظرية أورانو من املسعععععععرأعععععععروذ يف أن الححو العر  مهخو  من الثقافات 

عربية ادجحبية، فضما ن جيد يف الضةة الال يحية واهلحدية ما يحسل إليهما، راح يذمر من أ ر الضةة الاارسية يف  اوين عض  ال
فمن الدرتت  البارزا يذمر اسعععرعمان اسععع  اإلشعععارا يف الضةة الاارسعععية الوسعععطى )اين ا هذا(، يف موضععع  الضعععم  )او ا  

 
 . 90ع89 ص )القاهرا: دار الاار العر (،،  عريل: مططاى ةو بدر، احلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات األجنبيةفون مرمير،     35
 . 4، ص األجنبيةاحلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات فون مرمير،     36
 . 4، ص احلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات األجنبيةفون مرمير،     37
الداف  ادون لضمالحظات مان  ا  ما فيها أهنا  أ  إىل أن  عض  الضةة العربية لضحاةقذ بة ها  املرضاربة    اترلية ألملعىن الطحيح، فويرص الروايت املراروة       38

قاهرا: ماربة اخلا ب،  ال )، الرعريل: رمضان عبد الرواب، دراسات يف اللغة واللهجات واألساليبيوهان فك، العربية:  ر:الححوية. )انظ
 .( 21م(، ص1980
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 .39 هو(  وود بقب هذا ارتسرعمان إىل اليوم
أما وولو يف الرأععععععابو بذ مطععععععطضحات الححو العر  واملحطن اليوانين فض   ثبرو الدراسععععععات اليت أويمت يف هذا و 

وسععحبذ يف هذا البحث، وأما   ر العربية أللاارسععية يف اسععرعمان  ص ما يرجح ماة ما  هل إليو مارن برومضمان اخلطععو 
ورت شععك أن هذا ليس من أ ر الار ، فقد  سععر دم العرب اسعع  اإلشععارا يف موضعع   اسعع  اإلشععارا يف موضعع  الضععم ، 

ضعععععحاً يف املدلون يف الرعب  أللضعععععم  والرعب  ألسععععع  الضعععععم ، دن مضيهما ية  عن الرارار، ورت شعععععك أن هحاأ فرواً وا
 . 40اإلشارا

وود حبثوا عن صضة بذ الححو العر  واو املض  ادخرص با  أةيافها، إىل أن اف ض بع  املسرأروذ ادملان  
  اهلحدت وراء هذا يف مرحضة ما   ر العرب ألل ا  اهلحدت واو ألني  عععععععععععععع وود ياون انبهار عضماء الححو املقارن ألل ا

 . 41الارض ع واسروو  هذا الارض بع  الووت برومضمان ولاحو تضى عحو هو وعامة الباحثذ لقضة املؤيدات
ولان   ر الححو العر  ألل ا  اإل ريقب ماث عضيو نار من املسعرأعروذ و بعه  بع  العرب احملد ذ  وأون  

هو الذت دعن    (Adalbert Merx)، لان أدالب  مرمس (Ignazio Guidiمن أشععععععععععععععار إليو هو إيحا  جويدت )
 Georgeهذا القون واسعععععععععردن أللرقسعععععععععي  الثال ب لضاض : اسععععععععع  وفع  وحرل. وإنيا  جويدت، وجورج سعععععععععارةون )

Sarton( يف موسوعرو، ولأرانسرار )Lichtenstader.و"هحرت فاليا ) 42( يف داترا املعارل اإلسالميةHenry 

Flach أن الححاا العرب اوربسعععوا  قسعععيمه  الثال ب من محطن أرسعععطو، ف نو يهونن من     الاضسعععاة    ( وإن مان يسعععضن
واملحطن اليواننيذ يف الححو العر  دنو يقرن عضى ةريقرو اخلاصعة بو، أن اخلضي  وسعيبويو وم  هذا اجلي  ادون ن يباشعروا  

املسععععععععععععرأععععععععععععروذ يف هذا م  من إبراهي  مدمور، وإبراهي  أنيس، ومهدت  . وود اتب  43الححو العر  مبحهج الاالسععععععععععععاة"
 44امل زومب، وأمذ اخلوي، وعبد الرمحان أيوب ورشاد احلمزاوت.

 

 
 . وما بعدها 123، ص2م(، ج1959، 5ار املعارل،  القاهرا: د)، الرعريل: عبد احلضي  الحجار، اتريخ األدب العريبمارن برومضمان، انظر:      39
، نوفمرب 35، يضة اجلي  الدراسات اددبية والاارية، العام الراب ، العددطعن املستشرقني يف أصالة النحو العريبأسامة حممد موسى عبد الرزاق،  انظر:        40

 . 60م، ص2017
 . 178م(، ص1998، 1لضحأر والروزي ،  ، ) ونس: دار حممد عضب احلامب املنوال النحوي العريب: قراءة لسانية جديدةعز الدين يدوب، انظر:     41
 . 37، صمنطق العرب يف علوم اللسانانظر: عبد الرمحن احلاج صا ،     42
 . 179، صاملنوال النحويعز الدين يدوب،     43
املنوال   دوب،. عز الدين ي351ص م(، 2003، 8، )القاهرا: عان الارل،  البحث اللغوي عند العربانظر: أمحد  رار عبد احلميد عمر،     44

 . 179، صالنحوي
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 النحو العريب عريب أصيل
ويقون الدمرور إبراهي  السعععععععامراتب يف رده عضى مالم الدمرور إبراهي  أنيس: "ولقد فا و أن اليواننية ترض  اوا 

عن العربيعة، ون يان واضعععععععععععععع  الححو ععارفعا أو مرعه را ألليواننيعة أت وجعو من الوجوه، والقون أللرعه ر ألليواننيعة يف وةبيععة 
الثقافة العربية اإلسععالمية شععات  عحد الاراب املطععريذ، ف ىل مث  هذا  هل م  من الدمرور ةو حسععذ وادسععرا  أمحد  

سالمة .. والزع  ألة  من أساسو. والقون َذا الره ر نريجة  قضيد هؤرتء أمذ والدمرور إبراهي  مدمور والدمرور إبراهي   
 .45احملد ذ لضمسرأروذ يف أوواهل ، ف ىل مث  هذا  هل )دت بور( يف اتريخ الاضساة يف اإلسالم"

ر   وأما شووب ضي  وإن مان يف مرابو "الان ومذاهبو يف الحثر ادد " عضى وجود الطضة املقررا بذ الححو الع
ف نو يرف  يف "املدار  الححوية" وجود صععععععععععععضة مباشععععععععععععرا أو    مباشععععععععععععرا بذ الححو العر  والححو   46واملحطن اليوانين،

اليوانين أو اهلحدت، ويرص أنو "رت ميان إ بات شعععععععععبء من  لك إ باات عضميا وخاصعععععععععة أن الححو العر  يدور عضى نظرية  
عرنل اعاا البطععععععععععععععرا ادولون أن لبع  الضةعات  الععامع  وهب رت  وجعد يف أت او أجحيب، ومع  معا ميان أن يقعان إنعو رمبعا 

ادجحبية اوا، فحاولوا أن يضعععععوا اوا لضعربية راجعذ يف  لك إىل مضاا   العقضية اليت مانت ود رويت رويا بعيدا بره   
ما ووي، ما وواوا عضيو من الثقافات ادجحبية، وخاصععععة الاضسععععاة اليواننية وما يرطعععع  َا من املحطن، مما دع  عقوهل  دع

. فضعضو   ر آبراء املسعععرأعععروذ يف الا ا ادوىل مث  بذ لو 47وجعضها مسعععرعدا دن  سعععرحبط وواعد الححو وعضضو وأويسعععرو"
عدم صعععععضة بذ الححو العر  واملحطن اليوانين ون  ثبت عحده ادعاءا   ورج  إىل أنو ليسعععععت أية صعععععضة بذ الححو العر   

    مباشرا.واملحطن اليوانين مباشرا أو  
وعضيعو، معا يرعضن أللرعه   اليوانين عضى الححو العر ، فض  يثبعت هل  دليع  ورت حجعة، إ  مرحضعة وضعععععععععععععع  الححو 
العر  مرقدمة زمحيا عضى مرحضة ارت طععععععععععععان أللثقافة اليواننية، ولرض  ةبيعة الححو العر  عن الححو اليوانين بأععععععععععععهادا 

 48عضماء العربية و  ه  من عضماء الضةة.

 
 . 15ع14ص م(،1961)مطبعة العاين،  ،دراسات يف اللغة إبراهي  السامراتب،     45

 . 125م(، ص1983، 10، )القاهرا: دار املعارل،  الفن ومذاهبه يف النثر العريبشووب ضي ،     46
 . 20، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     47

48    I have made the point that it is unlikely that Sibawayh, who died circa 796 a.d., would have known the logic of 

Aristotle and been influenced by it, and this for two reasons: the first being that the Hermeneutics and the 

poetics were not translated into Arabic until approximately a century after the death of Sibawayhi; the 

Hermeneutics by Ishaq Ibn Hunayn (d. 910), the poetics by Matta Ibn Yunus (d. 940). The second reason is 

that the grammatical terms used by these two translators, with a few exceptions, either do not exist in the 

work of Sibawayhi or differ significantly from the terms which he employs, as may be observed from the 

following list" 

 (.124م(، ص 2014، 1، )القاهرا: دار السالم،  دراسة نقدية يف التفكري النحوي العريبانظر: صاحلة حاج يعقوب، )
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فضمععا ن يثبععت دليعع  عضى   ر الححو العر  أللححو اليوانين، رأص بعضععععععععععععععه  أنعو   ر أللححو اليوانين من ةرين 
الححو السععريين، وهذا عضى اشعع امهما يف فطععيضة لةوية واحدا وهب السععامية  فعضيو  هل فؤاد ححا  رزت إىل أن العرب 

ححو عن العربانيذ، دهن  ن يدونوا اوه  إرت يف القرن العاشعععععععععععر أخذوا اوه  من الححو السعععععععععععريين بعد ما رد أخذه  ال
امليالدت، وأن هؤرتء السعععععععرين مانوا ود دونوا اوه  وب  أن يوضععععععع  الححو العر ، و  روا يف  لك أللححو اليوانين، من  

دونوا اوه  السععععرين  ، و هل جرجب زيدان هذا املذهل: "إن 49بع  الوجوه، مما   روا أللاضسععععاة واملحطن اليواننيذ
سعععععععععق  يعقوب الرهاوت املضقل  ون من ألشعععععععععر  لك محه  ادأو ، القرن اخلامس امليالدت  واسعععععععععطألاوا فيو الارل يف أو 

أل أن أوالةالل يف فححا ، مما يرص أمحد حسععن الزيت هذا الرأت حيث يقون: "50"م640املرو  سععحة ، مباسععر الارل
أو   (العربية  ها وب ضععع  اوُ وود وُ )أللسعععرينية   نن أنو أ يرج  منا إو  ،نأعععاتوإ ات ناسعععو و سعععود ن يضععع  الححو والحقط من اد

 . 51ا ط  بقساوسرها وأحبارها فساعده  لك عضى وض  ما وض "
فما والو املسعععععععرأعععععععروون و بعه  بع  العرب يف   ر الححو العر  أللححو السعععععععريين، فمرده إىل أهن  حيحما رأوا 

عضى أصعععععععععععون عضمية ووواعد محضعععععععععععبطة، والوا أهن  رتبد وأن اةضعوا عضى ال ا  ادجحيب ورتسعععععععععععيما   الححو العر  واتما
م  640اليوانين، مهنو رت  ق  دعات  دت عض  إرت عضى املحطن اليوانين، فهما عن ادسق  يعقوب الرهاوت فهو ولد سحة  

ويف وب  الرهاوت بعأععععرين سععععحة، ومما جاء يف م، فال يعق  أن أأل ادسععععود ود أخذ عحو الححو، ف نو  708و ويف سععععحة  
الروايت أنو وضععععع  الححو يف نطععععع  ادون من القرن ادون اهلجرت أت وب  عأعععععرين سعععععحة عضى أو  الرقدير من وفا و، 
وهذا يدن عضى أنو وضعععععععععع  الححو وب  وفاا الرهاوت أربعذ سععععععععععحة، أت أنو وضعععععععععع  الححو ون يان يعقوب الرهاوت ود 

 ن عمره.امرم  الثال ذ م
ن ن نذهل إىل أن الححو السعععععععععععريين ود أخذ من الححو العر ط فضرمبا اةض  يعقوب الرهاوت عضى صعععععععععععحي  أ   
ادسععععود الدؤي و الميذه واسععععرضه  ما عحده  وما وجد من ال ا  اليوانين يف الضةة السععععرينية أمده يف وضعععع  مرابو، فقد  

رب يف املراح  املرقدمة بعد ما  طور الححو العر ، "والظاهر أن   مر القس جرجس الرزت أن السعععععععععععععرين أخذوا عن الع
اعاا السععععععععععععععرين أخعذوا يحهجون هنج اعاا العرب بععد أن  طور الححو العر   طورا معافيعا. ولعع  أون من فعع   لعك محه  

ة لةوية  ، وما فهر من  أععععععععععععاَات بذ الححوين يرج  إىل أهنما من فطععععععععععععيض52م"1049إليا  الط هاين املرو  سععععععععععععحة  
واحدا، وأن السعععععععععرين وإن  عرفوا عضى ال ا  اليوانين وب  العرب إرت أهن  بدأوا بارابة اوه  مرهخرا، وأما الححو العر   

 
 . 110، صيف أصول اللغة والنحوانظر: فؤاد ححا  رزت،     49
 . 251، ص1، جاتريخ آداب اللغة العربيةجرجب زيدان،     50
 . 149م(، ص2001، 7،  )ب وت: دار املعرفة ،اتريخ األدب العريبأمحد حسن الزيت،     51
ت من "الاراب يف الححو والضةة ابرامية السرينية الاضدانية وصرفها ، نقال عن القس جرجس الرز 117، صيف أصول اللغة والنحوفؤاد ححا  رزت،     52

 وشعرها". 
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ود أويمت دعاتمو وب  أن وصععع  ال ا  اإل ريقب ومحطن أرسعععطو إليه ، يف حذ أن السعععرين ملا رأوا من نأعععا  العرب 
 اة فهرت مراأل  .العضمب و طوره  يف العضوم امل رض

هذا أللحسععبة إىل الروايت اليت وردت وما أاثر املسععرأععروون حوهلا من شععاوأ، و بعه  عضيها العضماء احملد ون،  
وأما الذت جاء يف   ر الححو العر  ألملحطن اليوانين سععععععواء أللطريقة املباشععععععرا أو    املباشععععععرا ف هنا مما أسععععععضاحا رت  ق  

 طدص هلا    وضي  من العضماء.عضى دعات  محطقية وود  
وود  حاون عبد الرمحن احلاج صعا      محطن أرسعطو عضى الححو العر  بدراسعة مسعرايضعة، وود أ بت أن ما  
جاء من مراألت أرسعععطو "ألرت أرميحيا " )العبارا(، و"الأععععر" و"اخلطابة"  ن اطععع  يف "العبارا" عضى أوسعععام الاالم 

بأعبء من   (، وأما يف مراب "الأععر"  حاون أوسعام الاالمRHEMA( والاضمة )ONOMA   ما  مره عن ارتسع  )
هب هذه: ارتورضعععاب، الرأل ، الااصعععضة، ارتسععع ، الاضمة،  الراطعععي  فقان: "عماد املقولة أسعععرها وأجزاء ادسعععطُُقسعععات
قط  )

َ
( والرطععري  ومعحاه عحده الرطععرل اإلعرا  والقون  syllableالرطععري ، القون"، ف  ا اسععرثحيحا ارتورضععاب وهو امل

 ب إىل أرسعطو وهو اجلمضة بقب ارتسع  والاضمة والرأل  والااصعضة فهذه أربعة أوسعام رت  ال ة ... ف ن نسعبة الرقسعي  الثال
َعا رجع  واحعد  من الححعاا الرومعان ورت نعض  أن أحعدا نقع  معا مربعو هعذان الرجالن   54مث نقع   لعك رجع  آخر 53وعد انارد 

" املأعهور أن أرسعطو ن يقسع  الاالم Hermes( يف مرابو "J. Harrisإىل العربية أو إىل السعرينية. وود أمد هاريس )
يو  اهلالارانسععب وموانريضيانو  ب  إىل أربعة أوسععام ألرتعرماد عضى الرطععاح الاام   إىل  ال ة أوسععام مما يدنعيو ديونسعع 

لاربو، ومهما مان ف ن هذا القون هو يرد  وي ، مث إن الاارا  ن يحسعععععععل إىل أرسعععععععطو أللذات الرقسعععععععي  الثال ب وإن  
دوات" يف م  محاسععبة. ويذمر مث ا مان ميي  إىل عالج ادجزاء    ارتسعع  والاضمة عضى أهنا وسعع  واحد ويسععميها "اد

الرسععععععمية العربية: "حرول املعاين" ورت شععععععك يف أنو مان مره را يف  لك مبا َعو من ابن السععععععراج إ  نسععععععربعد أن ياون  
 لك من مالم ديونسعععععععيو  ال اوب. ومان ود اشعععععععرهر  قسععععععع  الححاا العرب القدامى لضاالم يف عهد الاارا  محذ زمان  

فالذت يوضععح أن العرب يف  قسععيمه  الثال ب لضاالم ن يره روا أرسععطو ورت   55وسععا  العضمية العربية.ةوي  يف مجي  اد
 ال ا  اليوانين إ  ن يط  هل  ما يدن عضى الرقسي  الثال ب أورت، واثنيا ن يقس  أرسطو ناسو الاالم إىل  ال ة أوسام.

رب من مرل أرسععطو، ما ودمو عبد   بن املقا   ويضععي  عبد الرمحن احلاج صععا ، أن أودم ما وصعع  إىل الع
الععذت  رج  الارععل الثال  إىل الضةععة العربيععة برطععععععععععععععرل، وهب: مرععاب املقورتت )وععاةيةوري( والعبععارا )ألرت أرميحيععا (  

هعععععععععععععع( معاصرا أمرب الححاا العرب مث  أ  عمرو بن 139والرحضيالت ادوىل )أانلوةيقا ادوىل(. ومان ابن املقا  )ت 

 
 وب  امليالد. 30( اوت يوانين سان رومة. مان موجودا فيها سحة Dyonisios of Hallicarnasديونسيو  اهلالارانسب )    53
 يف اخلطابة.  TORIADE INSTUTIONE ORA( وهو رت ي ، أل  مراب: Quintilianusموانرضيانو  )     54
 .57ع49، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ، انظر:     55
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عالء واخلضي  بن أمحد ويونس بن حبيل و  ه . ف ن مان لضححاا العرب ا طعععععععان م  ال ا  اليوانين، فضعضو من ةرين ال
ابن املقا  وما  رج  إىل العربية، وهو  مر يف مرابو مثانية أوسععععععععام لضاالم، م  أنحا ن  د يف الارل الثال  إرت ارتسعععععععع   

ل الظن أنو اةض  عضى مراب ديونسععععععععيو  ال اوب )فن الةراماةيقب( وود  والاضمة )ويسععععععععميها ابن املقا  احلرل(، فه ض
 ُرج  إىل السععرينية، ولعضو  ُرج  إىل الاارسععية أيضععا. وود أوضععح أنو رت يوجد يف الححو العر  من هذه املطععطضحات إرت  

ب لارا  "العبارا" لاظرا "ارتسععععع " و"الاضمة"، مما رت  د أت  قسعععععي   ال ب يف مراب أرسعععععطو سعععععواء يف الح  ادصعععععض
و"الأععععععععر" أو يف الح  امل ج  القدمي، فضعععععععال عن اخرالفه  يف الاضمة )الاع  عحد العرب(  فهرسعععععععطو رت يعررب الاع   
أللحاب أو الاع  بطعععيةة    اخلرب، فال  دخ  اجلمضة اإلنأعععاتية يف اهرمامو. وأما الاع  عحد العرب حيرم  م  ما ميان 

يف زمان، وبعبارا أخرص الاع  يدن داتما عضى َحَدٍ  َحَدَ  أو هو بطعععععععععععدد احلدو   أن يرطعععععععععععور من أحدا  حاد ة 
. مما أن احلرل عحد سععيبويو "ما جاء ملعىن" وهو ما رت 56ابن أو سععيحد  مسععرقبال إجياأل وسععْضبا، واجبا و   واجل

ا ما رت  ده يف محطن أرسعطو يف يدن عضيو ارتسع  والاع  مالحاب والروميد وارتسعراهام و    لك من معاين الححو، وهذ 
نطععو ادصععضب. هذا فضععال عن، أن سععيبويو ن يعرل ارتسعع  يف مرابو، فضو أخذ سععيبويو عضمو عن محطن أرسععطو لضزم أن  
  يقون يف  عري  ارتس  أنو ما رت يدلو عضى زمان مما فع  بع  الححويذ الذين   روا ألملحطن بعد القرن الراب  اهلجرت.

(  A.Merxيعقوب يف دراسععععرها "صععععااء الححو العر  من الره  ات ادجحبية" عضى مالم مرمس ) ةردت صععععاحل وود  57
ألخرالل  قسعي  العرب الثال ب لضاالم والرقسعي  اليوانين، و مرت آراء بع  املسعرأعروذ الذين ضععناوا ابراء اليت  رص 

( وجود صععععضة مباشععععرا أو    مباشععععرا بذ الححو العر   M.g.carter  ر الححو العر  مبحطن أرسععععطو، ف ف  مار ر )
فالذت يوضعح لحا من هذا، أن   58والححو اليوانين، إ  اهرمام م  من أرسعطو وسعيبويو بعععععععععععععععع "احلرل" لرض  عن ابخر.

عن أجزاء املااهي  اليت وردت عحد الححاا ادوات  وسععععععععيبويو، ترض  عما جاء يف محطن أرسععععععععطو ورتسععععععععيما أهنا مااهي  
 الاض  الثال ة  ارتس ، والاع ، واحلرل.  

ويرج  ارتخرالل إىل أن م  واحد محهما )سعععععععععيبويو وأرسعععععععععطو( ود نظر إىل الضةة نظرا ترض  عن   ه  نظر 
أرسععطو إىل الضةة أداا يف القيا  املحطقب واهر  َا حسععل ما  سععاه  يف إوامة احلا ، وأما سععيبويو وعامة الححاا العرب 

إليها نظرا لةوية  رضععععععها إيطععععععان رسععععععالة ما إىل ابخر، فقد رأوا من أهدال الدراسععععععة الححوية إفادا امل اةل   يحظرون 

 

 (.65، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ، من اصطالح سيبويو ويقابضو اخلرب واإلنأاء. )انظر:     56

 . 67ع58، ص منطق العرب يف علوم اللسانانظر: عبد الرمحن احلاج صا ،     57
58    The most obvious weakness of the Greek hypothesis is that it has never been confronted with Arabic grammar 

itself or rather, that the Hellenists have never defined the kind of Arabic grammar itself or rather, that the 

Hellenists have never defined the kind of grammar which they claim was borrowed from Greek. 

 ( وما بعدها. 123م(، ص 2014، 1، )القاهرا: دار السالم،  دراسة نقدية يف التفكري النحوي العريبانظر: صاحلة حاج يعقوب، )
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سععععواء   59معىن اخلطاب وإيطععععان الرسععععالة ف  ا اورطععععر عن هذه الوفياة حطعععع  الاسععععاد مما يرص ابن هأععععام يف املة ،
 واملعىن يف الرحضي  الححوت.مانت اجلمضة خربية أم إنأاتية، أت أهن  ن ياطضوا بذ املبىن  

أن اإلسععععععععععععععحعاد لرض  ماهومعو عحعد الححعاا ادواتع  عمعا  عده عحعد   وممعا يحعاو  مسععععععععععععععهلعة الرعه ر أللححو اليوانين،
أرسعععطو، فضيس هو مح  حممون عضى موضعععَو مما  هل إليو أرسعععطو وود خضنط بيحهما الححاا الذين   روا ألملحطن بعد  

ن يسععععععععععععرعم  الححاا ادوات  هذين املطععععععععععععطضحذ )املوضععععععععععععَو واحملمون( يف مربه  و ا مث مي   60القرن الراب  اهلجرت،
موجودان يف مرل املحطن أللعربية، وجاء املسععحد إليو! فقط عحد ابن مقا ، يف حذ أن الححاا اسععرعمضوا املسععحد واملسععحد  

وليس ادمر مذلك. ودلي  أون عضى  إليوط و"لو مان مطععطضح املسععحد إليو الذت  مره ابن املقا  خاصععا أللحطن اليوانين
عدم اسعرعار   لو هو أهن  ن يحربهوا )الححاا ادولون محه ( مث  ما فع  أرسعطو أللحسعبة إىل  رضعو وهو أن  رضعه  هو 
لةوت وأن املسعععحد واملسعععحد إليو  ا أع  من املاهومذ اليواننيذ. ون يأععع وا أبدا إىل أن  رضعععه  ن يان أبدا الرمييز بذ 

لطععععععدق يف يضيضه  لضاالم. فما ا حيذر أرسععععععطو من الر ضيط بذ اجلانبذ الضةوت واملحطقب ويسععععععات العرب عن هذا ا
والذت نراه و هل إليو عبد الرمحن احلاج صا  هو أهن  ن أيخذوا  61وود زعموا أهن  اوربسوا من أرسطو هذه املااهي ط"

ا عحد املحاةقة العرب، فاإلسععحاد يأععم  الحسععبة اليت يف الاالم هذين املطععطضحذ ون يسععر دمو ا عحده ، ر   وجود 
مما  د عحد أرسعععععععطو يف وضعععععععية املوضعععععععَو واحملمون. والذت يرجح هو أن ابن   62اخلربت واإلنأعععععععاتب، أت أنو أع  وأ  

الطععاة   املقا  اوربس هذه املطععطضحات من الححاا العرب ادولذ، مما ورد عحده مطععطضحات أخرص مث  "حْضية" مبعىن
املميزا، وهذا "الاالم جاتز مسععرقي "، و"يسععرقي "، و"جاتز وحسععن"، وهو الذت اسععرعم  "املأععرن" ورت يوجد إرت عحد  
الححعاا والضةوين العرب، ممعا اسععععععععععععععرعمع  عبعارات  اثر ورودهعا عحعد الححعاا "هعذا الححو من الاالم" أو "الضععععععععععععععرب من  

  املحطن ومااهي  الححو اليوانين، ن يسععععععععععععععرعرها الححاا العرب ادوات    الاالم"، وأما ألااغ ابن املقا  الدالة عضى مااهي
وما يرعضن ألإلسعععععععحاد  63ف ن مانوا   روا مبا ورد عحد ابن املقا  ملا اناردوا أخذ "املسعععععععحد إليو" و رأ املوضعععععععَو واحملمون.

ووضعععاي اوية أخرص وردت يف مراب سعععيبويو، ليسعععت مضها من سعععيبويو فقد يروت عن شعععيوخو الذين ن يطعععضه  أت أ ر 
 من آاثر املحطن اليوانين. 

 

، )دمأن: دار الاار، األعاريب كتب  عن اللبيب مغينابن هأام، . انظر: ِفيَها عضى فَاهر الضَّْاظ َون يحظر يف ُموجل اْلَمْعىن حط  اْلاسادَمىت ب      59
 . 686، ص1م(، ج1985، 6 

 وما بعده.  65، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     60
 . 69ص  ،منطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     61
، 1)ب وت: دار الطضيعة،   ،دراسة داللية لظاهرة "األفعال الكالمية" يف الرتاث اللساين العريبمسعود صحراوت، الرداولية عحد العضماء العرب:     62

 . 177ص م(،2005
 . 69ص  ،للسانمنطق العرب يف علوم اعبد الرمحن احلاج صا ،     63
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مث معا معان من نظريعة الععامع  ودورهعا يف الححو العر  خ  دليع  عضى ععدم   ر الححو العر  أللححو ادجحيب،  
ما نالحظ عن أ ر الححو العر  يف الدراسعععات احلديثة والعضماء احملد ون يعرربوه من القدر املأععع أ يق   وليس صعععحيحا 

 64أللضرورا، مث  رب  أت أ ر يف الححو القدمي ليعرربوه من الره ر يق  أللضرورا!

لضاالم، ممعا ترض     فبهعذا يربذ أن الححعاا العرب ن أيخعذوا ون يرعه روا أللححو اليوانين يف  قسععععععععععععععيمه  الثال ب
املااهي  اليت أةضقوها عضى بع  ادلااغ واملطعععععععععطضحات مث : أجزاء الاض  الثال ة، و"املوضعععععععععَو واحملمون" و"املسعععععععععحد 

  واملسحد إليو"، إ  ترض  نظرا م  فرين إىل الضةة عن   ه  ومبا أن الدعاوت اليت ةرحها املسرأروون و بعه  بع 
جة محطقية ودلي  واضععععععععععععععح، ف هنا واهية رت ويمة هلا، ف ن الححو العر ، عر  يف نأععععععععععععععه و العرب احملد ذ ن  ق  عضى ح

 ووض  أصولو، ون يره ر الححاا ادوات  يف وضعه  الححو أت وجو من الوجوه أللححو ادجحيب واا و.

 

 خامتة:
العر  نأععه يف بيةة عربية، وضعع   ويرص الباحث بعد اسععرعراض هذه الروايت وابراء وارتسععردرترتت أن الححو  

بداي و وأصعععععولو أبو ادسعععععود الدؤي، ووسععععع   المذ و فيها ومانوا أمثره  من ورناء مراب   الارمي، وأخذ عحه  ابن أ   
إسععععحاق وأضععععال عضيها وفرعها وعض  وياسععععها. وود اهرموا بوضعععع  هذا العض  ملا رأوا انرأععععار الضحن يف أوسععععا  اجملرم  

لعرب والعج ، وحاجة  عضمها لضحاةقذ بة ها، وحاظ القرآن الارمي من سععععععععععوء الاه . ولع  الذت ورد من  العر  بذ ا
أ  ادسود الدؤي من نسبة الححو إىل عضب ععععع رضب   عحو ععععع هو من  دب عضماء اإلسالم ادوات  و واضعه  ااه من  

 أخذوا عحه  ولو حرفا.
لعرب احملد ذ، من   ر الححو العر  ألل ا  ادجحيب من اليوانن،  وما  هل إليو املسعععععععععععرأعععععععععععروون و بعه  من ا

والسععععععععععرين، واهلحد والاار ، ورفضععععععععععه  لضروايت املو ووة يف مرل الروايت والطبقات يف نأععععععععععها الححو العر ، فال  ق  
العر  واليوانين يدن عضى ادعاءا   عضى حجة وبرهان، ورت ويمة لرفضعععه  يف هذا اجملان  إ  ما وجدان يف ال ا  القدمي 

اخرالل واضعععععععععح يف  قسعععععععععي  الاالم عحد ااا العرب وأرسعععععععععطو، واخرالل املااهي  اليت ورد عحد م  محه ، واخرالل 
نظر   إىل الضةة حيث أن أرسععطو أرادها أداا يف القيا  املحطقب وإوامة احلا ، فض  يرعدص الاالم اخلربت، يف حذ أن  

ب رأوا يف الضةة  رضعععا وفيايا، وعضيو اسعععروعبت نظر   الاالم عععععععععععععععععع أو اجلمضة عحده  موحدا  سعععيبويو وعامة الححاا العر 
مسعععرقضة يف دراسعععا   الححوية عععععععععععععععععع اخلربت واإلنأعععاتب معا، فهصعععبحت نظر   أع  وأ   إ  أن م  إخبار إسعععحاد وليس 

 

محذ بداية الاراب أنو ما جاء يف الدراسات احلديثة موافقا م  ال ا  العر ، يعد ودرا مأ ما يق  أللضرورا، ويعرربه بديال راجحا   هناد املوسى ميهد    64
نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر هناد املوسى، ) .عن القون بره    ضك املحاهج بعضها يف بع ، أو أخذ أصحاَا بعضه  عن بع  

 . (11ص  ،م(1987 ،2  )ادردن: دار البأ ، ،ديثاللغوي احل
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 العاس صحيحا.
ذ إىل أن الححو العر  ن يره ر يف نأعه و  وأخ ا نذهل م  مج  من العضماء احملد ذ وبع  املسعرأعروذ املحطعا

ووضع  أصعولو ألملحطن اليوانين مباشعرا و   مباشعرا  إ  ن يثبت  أعابو بذ  قسع  الاالم الثال ب يف الححو العر  و قسع  
الاالم ادرسعععععععععععععطب، وما يوجد من خالل بذ بع  املطعععععععععععععطضحات واملااهي  الححوية اليت أةضن الححاا العر  ادوات   

ها، فعضيو ف ن الححو العر ، عر  يف نأععه و ووضعع  أصععولو، ون يره ر الححاا ادوات  يف وضعععه  الححو أت وجو من  عضي
 الوجوه أللححو ادجحيب واا و.
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